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EDITORIAAL
Beste lezers,
De nieuwe redacteurs genieten nog even met volle teugen van de
natuurweek. Het was boeiend, leerrijk en vooral plezant. Ook in
de andere groepen viel er heel wat te beleven. En de
boekvoorstelling van mama Nathalie was een groot succes.
Nagenieten kan op de blog.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Cadeau: Mousse ballen:
Karine (busbegeleidster) heeft terug enkele mousse ballen
aangekocht. Hartelijk dank Karine !
Afwezigheid juf Kimberly:
Nog tot 12 mei zal juf Kimberly afwezig zijn. Wij proberen de
groep zo goed mogelijk op te vangen. Dank voor jullie begrip.
GWP:
Ik hoorde heel veel positieve reacties tijdens de natuurweek van
leefgroep 5. Ook de organisaties waar onze kinderen naartoe
gingen waren lovend en vonden het zeer geïnteresseerde
leerlingen. Dus dikke pluim aan alle kinderen en hun begeleiders.
Van woensdag 3 mei t.e.m. vrijdag 5 mei gaat leefgroep 4 op
GWP naar De Lork in Kemmel. Zelf ga ik donderdag een kijkje
nemen. Ik wens hun allen een schitterende driedaagse toe.
ACTIE : Sam de verkeersslang:
Van maandag 8 mei t.e.m. vrijdag 19 mei is er onze
verkeersweek. Door deel te nemen aan deze campagne hopen we
dat een massa kinderen en personeelsleden op een veilige en
milieuvriendelijke wijze naar school komen. Kom jij ook te voet,
met de fiets, met het openbaar vervoer of via carpoolen naar
school ? Voor deze verplaatsing verdient elke kind een stip. Al die
stippen worden samengebracht op een groot spandoek. Wanneer
het streefdoel behaald is op het einde van de spelweek dan hangt
het spandoek vol stippen en betekent dat een leuke beloning
voor de kinderen.
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02/05: facultatieve dag
03/05 t.e.m. 05/05: lg 4 GWP
12/05: forum
13/05: eerste Communie
15/05: oudervereniging
20/05: lentefeest
24/05: pedagogische studiedag
25/05: Hemelvaart
26/06: brugdag
31/05 t.e.m. 02/06: N2 GWP
06/06: facultatieve dag
07/06: pedagogische studiedag
10/06: leefschoolfeest
20/06: oudercomité
23/06: forum – uitreiking
leesdiploma’s N1
▪ 27/06: oudercontact
▪ 28/06: proclamatie N6
praatcafés:
▪ 27/06

MENU
▪ Zie website

DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
▪

Attest afwezigheid op het werk voor lentefeest of communie:
Wie een attest nodig heeft voor zijn werk voor het feest van de vrijzinnige jeugd of de Plechtige
communie kan dit melden aan Martine. Deze worden dan in de week van 15 mei met je kind
meegegeven.
Met vriendelijke groeten
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Dag allemaal, hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
We zijn deze week gestart met ons nieuw project : 'wat leeft er allemaal in de beestige
bloementuin?'
We gaan heel veel zaaien en planten en op ontdekking gaan in de natuur.
En ook een aantal zotte dingen doen : mannetjes maken met gras of tuinkers als haar. Haha, dat
zal grappig zijn!
Het is ook bijna Moederdag en daar willen we graag een kadootje voor maken, ssstt ... niet
verklappen wat!
Tot de volgende keer!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste,
Bedankt voor het meegeven van alle projectspullen. We hebben samen met de kinderen de
planning opgemaakt. Het baadje met het overzicht van de gestelde vragen van de kleuters kan
je terugvinden in het mapje. Het is deze week ook voor de eerste keer zwemmen geweest voor
de 3de kleuterklassers. En in beide klassen weer een gezellige spelletjesronde.
Tot de volgende, Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Op maandag zijn we naar de bib en naar toneel geweest.
Op dinsdag hebben we de kamerverdeling voor onze GWP naar de Kemmel geregeld. Iedereen
mocht zijn voorkeur geven en alles was pas in orde wanneer alle kinderen hun plekje hadden die
ze graag wilden hebben. We hebben ook leren kaartlezen.
Op donderdag en vrijdag werd de planning voor de driedaagse doorgenomen. Zo weten we
welke leuke activiteiten we volgende week allemaal gaan doen.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag allemaal
Maandag zijn we naar de bib geweest. In de bib heeft iedereen twee boeken mogen kiezen en
dat was leuk. In de namiddag zijn we naar een toneel geweest. Dat was saai, want we begrepen
er maar weinig van en we konden niet goed zien wat er allemaal gebeurde.

Dinsdag hebben we een expo gehad van Luna en Lobke. Die ging over zeehonden die in de
Waddenzee boven Nederland leven. In de namiddag hebben we de kamers verdeeld voor GWP.
Nu weten we wie waar slaapt.
Woensdag was er leesclub. Verder was het een gewone dag.
Donderdag was er een expo van Lola en Fleur. Die ging over wereldrecords. Wist je dat de
grootste mens ter wereld 2.72m meet? We hebben het in de namiddag ook over GWP gehad. Zo
bekeken we het programma.
Vrijdag is het klassenraad, forum, gwp+ en leesclub. En... goed nieuws! Er zijn geen puppies
(lezen met begeleider) meer. De puppies werden hommels (duolezen) en sommige puppies
werden zelfs meteen panda (individueel lezen)! Of een hommel werd panda.
Dit was het voor deze week.
Tekst bedacht door Rune V. en Lotte en getypt door de vingers van de meester.
SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
Kidstennis: info volgt later

voor niveau 1 en 2

De kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een brief mee met meer info en waar ze
zich dan kunnen mee inschrijven.
Sportieve groeten,
Marjolein

Boekvoorstelling met hoog Leefschoolgehalte: 150 keer dank!!!
Afgelopen zondag werd het boek “De bijzondere uitvinding van Boris Bord” sfeervol en
kindvriendelijk gelanceerd in de limonadefabriek van de Ginstbronnen. De tekeningen in het
boek zijn van Max-Emile Platteeuw (Wolkenvangers, Niveau 6) en de kinderen van het huidige
vierde leerjaar waren de beste proeflezers die je je kan wensen.
Een podium bekleed met vergeelde portretten, kleurrijke tekeningen, vioolmuziek en applaus
tot aan het kasteel, een verlegen zonnetje, een staande ovatie, een spannende wedstrijd, een
stille grammofoonspeler (geleend van Madame Estelle), een stinkloze vijver, fragmenten
voorgelezen door de VIPS van de Leefschool, een statige koningin, limonadebubbels en
peperkoek in de buik (net zoals op het feestje in het boek), officiële overhandiging van het eerste
exemplaar aan Juf Leen, maar vooral 150 enthousiastelingen maakten van de boekvoorstelling
een echt feest!
Geniet mee van foto’s en filmpjes: http://www.nathaliestroobant.be/blog/boekvoorstelling-debijzondere-uitvinding-van-boris-bord/

Of bezoek de Boris Bord pagina http://www.nathaliestroobant.be/de-bijzondere-uitvinding-vanboris-bord/ voor meer info, de boektrailer, en de 10 redenen waarom je het boek zou moeten
lezen.
Wil je graag een boek voor uzelf, uw kinderen, vriendjes of vriendinnetjes, als verjaardags- of
communiecadeau? Spreek me gerust aan in de wandelgangen of stuur een mailtje naar
nathalie.stroobant@hotmail.com of bestel via de website: www.nathaliestroobant.be

